
Příloha 2 B: Kurikulum vědecko-výzkumného akademického pracovníka FZS UPa  

Rok1 vzdělávání 
závěrečné 

práce 
publikace konference mentor, DSP/projekty mezinárodní aktivity 

jazykové 
dovednosti 

(doporučené)2 

1. 
rok 

OBD, RIV, WOS a další vědecké 
databáze, seminář k BP a DP 

(pravidla pro zpracování prací), 

TV, EBP3, metodologie, 

systematické přehledy 

BP (DP) 
poster nebo 
přednáška  

aktivní v 
jakékoliv formě 

orientace ve výzkumných 
záměrech4, dílčí zapojení 

účast na V-V akcích s 
mezinárodním prvkem 

(přednáška zahraničního 
výzkumníka v AJ, dílčí zapojení do 

mezinárodní aktivity v AJ) 

AJ - úroveň C1 

2. rok 

seminář k BP a DP (pravidla pro 
zpracování prací), TV, EBP, 
metodologie, systematické 

přehledy 

DP 

článek v 
časopise ve 
vědecké 
databázi 

 aktivní (1 v AJ)  

zařazení/vytvoření VT5, 
řešitel projektů, mentor, 
organizace katedrálního 

semináře k BP a DP a/nebo 
přednáška na téma VaV 

v rámci TV 

účast na V-V akcích s 
mezinárodním prvkem (viz výše), 
přihláška do mezinárodní odborné 

organizace dle oborového 
zaměření 

AJ - úroveň C1 

Každý 
další 
rok 

seminář k BP a DP (pravidla pro 
zpracování prací), TV, EBP, 
metodologie, systematické 

přehledy 

DP 

článek ve vědecké databázi 
(SCOPUS, WoS) nebo příspěvek v 
indexovaném sborníku, 1 x  za 5 
let autor nebo spoluautor skript 

nebo monografie 

1x za tři roky spoluřešitel / 
řešitel interního nebo, 1 x za 

5 let spoluřešitel / řešitel 
projektu evidovaného v CEP 

nebo projektu mezinárodního 

účast na V-V akcích s 
mezinárodním prvkem (viz výše), 
zahájení komunikace s odborníky 
ze zahraničí na téma VaV činnosti 

(v rámci mezinárodní odborné 
organizace, skrze získané kontakty 
v zahraničí apod.) - email, účast na 

video schůzkách (např. zoom, 
Skype) 

AJ - úroveň C1 

 

                                                 
1 Rok po nástupu do zaměstnání (nový zaměstnanec s titulem Ph.D.) nebo rok po získání titulu Ph.D. (stávající zaměstnanec absolvující Ph.D. studium v průběhu zaměstnání 

na FZS). 
2 Jazyková úroveň dle CEFR. 
3 EBP – evidence-based practice 
4 Výzkumné záměry zpravidla představeny v týdnu vzdělávání (hlavní výzkumné směry a projekty též viz www fakulty, záložka Věda a výzkum). 
5 VT – výzkumný tým 


